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Nummer 4, november 2017 

Even bijpraten…… 
Graag willen wij u bijpraten over de voortgang. Onze projectcoördinator, Joachim van der Valk, neemt dat in 

deze korte nieuwsbrief graag voor zijn rekening. Hij vertelt u over de processen waar we nu midden in zitten als 

organisatie. Als we het dan toch over processen hebben; 

Agrarisch Natuurbeheer kan veel bijdragen aan natuurlijke processen die erg belangrijk zijn voor verbetering 

van de leefomgeving! 

Op dit moment wordt er veel aandacht gevraagd om nieuwe projecten op te tuigen om de biodiversiteit te 

vergroten in het landelijk gebied. Aandacht voor beter bodembeheer is ook hot, bijna iedereen is er van 

doordrongen dat hier heel veel mee te winnen is. Een beter functionerend bodemleven. Door meer organische 

stof aan de bodem toe te vertrouwen dit zal de bodemvruchtbaarheid ten goede komen, evenals het 

waterbergend- en watervasthoudend vermogen zal hierdoor verbeteren.  

Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Landbouworganisaties, TBO’s (terrein beherende organisaties), en 

andere organisaties die zich inzetten voor natuur en landschap, vinden elkaar steeds beter om zo meer samen 

te werken.  Als we dit proces gezamenlijk verder uitbouwen zullen mooie dingen ontstaan.  

 

Samen werkt gewoon beter. 

 
Herman Menkveld, 
Voorzitter

 
ANLb 2018 
Herfst 2017: tussen de najaarsstormen en de vallende bladeren door zijn we inmiddels gestart met de 
voorbereidingen op beheerjaar 2019. Vreemd zult u wellicht denken aangezien het beheer van 2018 nog moet 
beginnen, maar dat zit zo: 
Voor 1 augustus 2018 moeten we het totaalplaatje aan beheer voor 2019 indienen bij de provincie. In deze 
(uitbreidings)aanvraag geven we aan hoeveel hectare we samen aan beheer denken te kunnen realiseren in 2019 
en tegen welke kosten. Het beleidskader waarbinnen we als collectief werken wordt al in de winter opgesteld 
door provincie en waterschappen. Onze wensen voor beleidsaanpassingen (bijvoorbeeld de begrenzing van de 
leefgebieden) zullen we dan ook tijdig moeten communiceren. Daarnaast werken we aan het opstellen en 
aanscherpen van de beheerstrategie en een plan van aanpak zodat we u als (potentiele) deelnemer duidelijkheid 
kunnen geven wat de (on)mogelijkheden zijn voor beheerjaar 2019.  
 
Stroomschema (on)mogelijkheden oversluiten SNL-contracten naar ANLb 
Eind juli 2017 hebben we de uitbreidingsaanvraag voor beheerjaar 2018 ingediend. Daar ging een ingewikkeld 
proces aan vooraf, vooral voor het leefgebied Droge Dooradering. De overgang van het vorige subsidiestelsel SNL 
naar het nieuwe stelsel ANLb betekende dat niet langer het beheerpakket, maar de doelsoort centraal staat in 
het af te sluiten beheer. Dit wil zo ongeveer zeggen dat we ons als collectief moeten richten op enkele 
doelsoorten per leefgebied en dat het beheer daar op afgestemd wordt. Daarnaast is het beschikbare budget 
onvoldoende om alle SNL-contracten over te sluiten.  
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Het ingewikkelde is dat dit betekent dat vooral botanische graslanden met een SNL-contract binnen leefgebied 
Droge Dooradering die vaak al 6 of meer jaren in beheer liggen in het nieuwe stelsel niet meer perceelsdekkend 
kunnen worden afgesloten. Dit komt omdat: 
 

1. er geen prioritaire doelsoorten (bijvoorbeeld patrijs) aanwezig zijn in de directe nabijheid,  
2. omdat een aanwezige doelsoort slechts zeer beperkt gebruik maakt van een botanisch perceel (bijvoorbeeld 

kamsalamander); 
3. de botanische kwaliteit achterblijft bij de verwachtingen en doelstelling. 

 
Het collectief heeft daarom in mei 2017 een stroomschema opgesteld om de huidige SNL-contracten én nieuwe 
verzoeken zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen. Aan de hand van dit schema wordt gekeken welke 
lopende SNL-contracten in aanmerking komen voor een ANLb contract en welke helaas niet overgesloten kunnen 
worden.  
 
Uitbreidingsaanvraag 2018 en afsluiten contracten beheerjaar 2018 
Het proces, inclusief stroomschema, heeft geleid tot de uitbreidingsaanvraag 2018 met een omvang zoals deze in 
onderstaande tabel weergegeven is:  

 

 
Tabel 1: uitbreidingsaanvraag beheerjaar 2018 met min- en max-omvang per leefgebied 

 

 Voor Leefgebied Open Grasland (weidevogels) heeft de uitbreiding vooral plaatsgevonden in de vorm van een 
verzwaring van het bestaande beheer. Bijvoorbeeld van rustperiode tot 1 juni naar kruidenrijk grasland met een 
rustperiode tot 15 juni. Ook zijn er enkele nieuwe plasdrassen afgesloten.  

 Voor leefgebied Droge Dooradering is vanuit het stroomschema voor ongeveer 60 hectare aan extra beheer 
aangevraagd. 

 Voor leefgebied Categorie Water is geen extra beheer aangevraagd. Dit omdat de hier nog onvoldoende 
duidelijkheid was over de mogelijkheden, prioriteiten en begrenzing voor 2018.  
 
De komende weken zullen de veldmedewerkers de nieuwe contracten afsluiten voor beheerjaar 2018.  
 
Extra middelen voor agrarisch beheer voor 2019 en verder 
Misschien dat u er inmiddels iets van vernomen heeft in de (agrarische) media, maar landelijk is €22 miljoen 
extra beschikbaar gesteld voor het afsluiten van extra hectares agrarisch natuurbeheer. Hiervan komt ongeveer 
€2,3 miljoen beschikbaar voor de drie collectieven in Overijssel, waarvan bijna €400.000 voor Collectief Midden 
Overijssel (verdeeld over drie jaar, dus ongeveer €130.000/jaar). Door politieke druk komt dit budget echter 
helaas alleen beschikbaar voor de leefgebieden Open Grasland en Open Akker (akkervogels) en niet voor de 
boerenlandvogels in leefgebied Droge Dooradering. Komende winter gaan we met elkaar het gesprek aan om te 
bepalen wat nodig is om deze extra middelen zinvol in te kunnen zetten.  

 
  

Joachim van der Valk, 
Projectcoördinator 
 
 
 
 
 
 

 

Leefgebied Minimum hectares Maximun hectares

Open grasland 155,4 178,71

Droge dooradering 393,79 452,85

Categorie Water 7,23 8,31

 


